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3M apoia 1º Workshop de Tecnologias para Trabalho
em Altura e Resgate
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Referência em soluções, educação e t reinament o em prot eção em alt ura, a 3M do Brasil apoia o “1º Workshop de
Tecnologias para Trabalho em Alt ura e Resgat e, NR35 e anexo II”, que acont ece no dia 12 de janeiro na sede do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA-PA), em Belém.
A propost a da at ividade grat uit a é most rar a import ância dos profissionais conhecerem e seguirem as normas de segurança
na prevenção dos acident es de t rabalho. A programação cont ará com palest ras focadas na demonst ração de t écnicas para
os profissionais que at uam no t rabalho em alt ura, assim como o Act ive Safet y, um sist ema de gerenciament o das
informações de EPI’s, áreas de t rabalho e funcionários com armazenament o dos dados em nuvem permit indo acesso via
smart phones e comput adores em t empo real. “A preocupação com o desenvolviment o de equipament os de prot eção est á
no DNA da 3M e a const rução do cent ro de t reinament o de prot eção em alt ura comprova nosso compromisso em disseminar
esse conheciment o”, cont a Thiago Rezende, execut ivo de cont as da 3M.
De acordo com dados fornecidos pelo CREA-PA, os acident es mais recorrent es nas indúst rias localizadas no Est ado são em
sua maioria relacionadas a condições e ambient e de t rabalho na indúst ria da const rução e em sit uações que envolvem
t rabalho em alt ura. Ent idades e profissionais da área de segurança e saúde no t rabalho ainda relat am episódios relacionados
à choque elét rico, queda de mat eriais e acident es com máquinas.
A região cont a com grandes const ruções em andament o, como a Usina Hidrelét rica de Belo Mont e, a maior obra em
at ividade no País, que produzirá cerca de 11 MW de energia, assim como duas linhas de t ransmissão que levarão a energia
produzida pela usina ao Est ados de São Paulo e Rio de Janeiro, ent re out ras. “Diant e do cenário encont rado em Belém,
ident ificamos a grande necessidade de levar um pouco do que most ramos no Cent ro de Treinament o da 3M em Sumaré.
Divulgar os riscos aos quais t odos os envolvidos nas obras est ão expost os é algo fundament al”, explica Rezende.
Os int eressados em part icipar do workshop devem enviar o nome complet o e o número do RG, at é o dia 10 de janeiro para o
e-mail aest _pa@yahoo.com.br.
CT de Pro teção em Altura da 3M
Em seus dois Cent ros de Treinament o de Prot eção em Alt ura, localizados em Sumaré (SP) e Curit iba (PR), a 3M oferece
cursos que at endem às regras da Norma Regulament adora Nº 35, aprovada pela Port aria nº 313, de 23 de março de 2012, do
Minist ério do Trabalho e Emprego (MTE). Dest a maneira, são oferecidos mais de 15 módulos de t reinament os, incluindo
módulos de t rabalhos em alt ura, espaço confinado, resgat e e out ras capacit ações cust omizadas. O público-alvo inclui
empresas com funcionários diret os ou t erceirizados que realizam t rabalhos em alt ura e/ou em espaço confinado, como
t écnicos de empresas de const rução civil, mineração, pet róleo e gás, dist ribuição de energia elét rica e empresas de
t elefonia e t elecomunicação, ent re out ras áreas. A est imat iva é de que, a cada ano, cerca de 6.800 pessoas passem por
algum t reinament o de prot eção em alt ura da 3M.
Serviço :
Wo rksho p T ecno lo gias para T rabalho em Altura e Resgate, NR35 e Anexo s II
Dat a: 12 de janeiro de 2017
Horário: 8h30 às 16h
Local: Audit ório – CREA/PA
Endereço: Tv. Dout or Moraes nº 194 – Nazaré – Belém-PA
Inscrições: at é o dia 10/01/17 pelo e-mail cursosaest pa@gmail.com
Taxa de inscrição: grat uit a
Pro gramação :
1ª Palest ra: “Acident es de Trabalho no Brasil e seus Impact os nas Empresas, NR 35 e Anexo II Ancoragem” - Palest rant e: Luiz
Carlos Lumbreras Rocha – Audit or SRTE/RJ-MTb
2ª Palest ra: “Tecnologias para Trabalho em Alt ura (Ancoragem, Resgat e, Queda de Ferrament as)” Palest rant e: Thiago Reddin
– Especialist a 3M
3ª Palest ra: “Act ive Safet y – Sist ema de Gest ão de EPI e At ivos” - Palest rant e: Thiago Rezende – 3M
Exposição Produt os: “Soluções que Salvam Vidas”

So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30 bilhões em vendas globais em 2015. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas; a Incavas, localizada no Rio
Grande do Sul, e a fábrica de equipament os para t rabalho em at ura, em Curit iba, PR. Em 2015 alcançou fat urament o brut o de
R$ 3,5 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.800 funcionários. Conheça nossas soluções criat ivas no sit e
www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em ht t p://news.3M.com/pt -br.

Língua:
Port uguese
URL de origem: https://news.3m.com/pt/press-release/3m-apoia-1%C2%BA-workshop-de-tecnologias-para-trabalho-em-altura-eresgate

